
 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018 m. rugsėjo 11 d.   Nr. TP-8 

Kaunas 

 

 

Posėdis vyko 2018-09-11 (prasidėjo 9.00 val., baigėsi 10.30 val.). 

 

Posėdžio pirmininkas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras.   

Posėdžio sekretorė – Rima Grajauskienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė. 

Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių sąrašas pridedamas. 

Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: T. Bagdonavičius, L. Mikalauskas. 

Posėdžio svečių ir kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas. 

 

SVARSTOMA posėdžio darbotvarkė (pridedama).  

S. Kairys. Pirmiausiai kalbėsime apie Tarybos narių prašymus dėl nusišalinimo nuo 

svarstomų klausimų.   

B. Želvys nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-487 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos 

įstaigose nustatymo“ svarstymo. 

R. Slikandis. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-487 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos 

įstaigose nustatymo“ ir TR 490 „Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašoׅ patvirtinimo“ svarstymo. 

L. Pūkienė. Nusišalinu nuo sprendimo projekto TR-435 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Kauno technologijos universiteto licėjui“ svarstymo. 

 

R. Šnapštienė. Vakar vykusioje frakcijų seniūnų sueigoje buvo gautas Sporto, turizmo ir 

laisvalaikio komiteto siūlymas įtraukti į darbotvarkę klausimą TR-496 „Dėl Povilo Mačiulio 

atleidimo iš Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigų“. 

Paaiškėjus naujoms aplinkybėms gautas Aprūpinimo skyriaus prašymas išbraukti iš 

darbotvarkės 19 klausimą TR-436 ,,Dėl leidimo Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai ir Kauno 

Palemono gimnazijai statyti naujus statinius“ ir Nekilnojamojo turto skyriaus prašymas išbraukti                   

44 klausimą TR-482 „Dėl nekilnojamojo turto Josvainių g. 2, Kaune, nuomos“. Seniūnų sueiga 

bendru sutarimu nusprendė pritarti siūlymams.  

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymams.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymams pritarti. 

 

R. Šnapštienė. Ar galime bendru sutarimu patvirtinti šios dienos darbotvarkę?  

V. Gudėnas. TS-LKD frakcija siūlo 17 klausimą TR-450 „Dėl Kauno kultūros centro 

„Tautos namai“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ atidėti. Turime įsitikinti ar 

bendruomenė pritaria kultūros centro pavadinimo pakeitimui.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 
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Balsuojama dėl TS-LKD siūlymo išbraukti iš darbotvarkės klausimą „Dėl Kauno kultūros 

centro „Tautos namai“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“. 

Balsavo: už – 15, prieš – 18, susilaikė – 5.  

NUSPRĘSTA. Siūlymui nepritarti. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Patvirtinti tokią posėdžio darbotvarkę su pakeitimais. 

 

1. Dėl Povilo Mačiulio atleidimo iš Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigų  

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  

3. Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2018 metų sąrašo patvirtinimo  

4. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo  

5. Dėl važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos suteikimo  

6. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei  

„Kauno autobusai“  

7. Dėl popiežiaus Pranciškaus vizito savanorių važiavimo vietinio  reguliaraus susisiekimo 

autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo  

8. Dėl V. Borisevičiaus gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo  

9. Dėl pavedimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui priimti 

sprendimus dėl gyvenimo laikotarpio socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose pratęsimo  

10. Dėl atskirų kuro rūšių kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų 

kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo  

11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl 

pritarimo įgyvendinti projektą „Nemuno žemupio kultūros ir gamtos paveldo animavimas                                    

e-rinkodaros būdais“ pakeitimo  

12. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-7 ,,Dėl 

Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

13. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties projektui  

14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo  

15. Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos mokėjimo nutraukimo  

16. Dėl Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ nuostatų patvirtinimo  

17. Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ nuostatų patvirtinimo  

18. Dėl Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų 

patvirtinimo  

19. Dėl Kauno miesto muziejaus buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo  

20. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Kauno 

technologijos universiteto licėjui  

21. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai, 

nurašymo  

22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo T-389 „Dėl 

Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo 

patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo 

įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais“ pakeitimo  

23. Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos 

aprašo patvirtinimo  

24. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigose nustatymo  
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25. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui 

viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė  

26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl 

viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

27. Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos  

28. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl 

prašymo perduoti Kauno mieste esančius valstybinius miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti 

patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei“ pakeitimo  

29. Dėl nekilnojamojo turto Birutės g. 29A, Kaune, perėmimo iš Kauno savivaldybės vaikų 

globos namų ir perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui  

30. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, perėmimo iš Kauno neįgaliojo jaunimo 

užimtumo centro  

31. Dėl nekilnojamojo turto Danų g. 15A, Kaune, perdavimo Kauno neįgaliojo jaunimo 

užimtumo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

32. Dėl nekilnojamojo turto Miško g. 3, Kaune, perėmimo iš Kauno krepšinio mokyklos 

„Žalgiris“ ir perdavimo Kauno sporto mokyklai „Startas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise  

33. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto Kęstučio g. 45, 

Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo  

34. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo patikėjimo teise 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai 

(TR-466).  

35. Dėl leidimo registruoti viešosios įstaigos „Kaunas 2022“ buveinę Kauno miesto 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate M. Daukšos g. 34, Kaune  

36. Dėl nekilnojamojo turto Giedraičių g. 8, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn  

37. Dėl nekilnojamojo turto Vokiečių g. 164, Kaune, perėmimo ir perdavimo  

38. Dėl nekilnojamojo turto Demokratų g. 34, Kaune, esminio pagerinimo, vertės 

padidinimo ir inžinerinių tinklų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jais Kauno 

plaukimo mokyklai  

39. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A ir Pašilės g. 41, Kaune, perdavimo Kauno 

krepšinio mokyklai „Žalgiris“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  

40. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių, sudarytų su viešąja įstaiga 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi, pakeitimo  

41. Dėl butų pirkimo Asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į 

paramą būstui išsinuomoti, sąrašą  

42. Dėl pritarimo atlikti dujų įvedimo ir šildymo sistemos remonto darbus Anykščių g. 18, 

Kaune  

43. Dėl nekilnojamojo turto Josvainių g. 2, Kaune, nuomos  

44. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato K. Donelaičio g. 79, Kaune, dalių pardavimo                        

45. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Taikos pr. 39-42, Kaune, pardavimo  

46. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Putvinskio g. 7-17, Kaune, pardavimo                      

47. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kuršių g. 20-48, Kaune, pardavimo  

48. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Taikos pr. 63-23, Kaune, pardavimo  

49. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Taikos pr. 85-62, Kaune, pardavimo  

50. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų g. 78-46, Kaune, pardavimo.  

51. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 107-38, Kaune, pardavimo  

52. Dėl Savivaldybės būsto L. Ivinskio g. 112-2, Kaune, pardavimo  

53. Dėl Savivaldybės būsto K. Baršausko g. 75-2, Kaune, pardavimo  

54. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 165-30, Kaune, pardavimo  

55. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Studentų g. 14-40, Kaune, pardavimo  

56. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Pušyno g. 51-1, Kaune, pardavimo  

57. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų g. 36-85, Kaune, pardavimo  
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58. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Lietuvių g. 17-6, Kaune, pardavimo  

59. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M . Daukšos g. 48-4, Kaune, pardavimo  

60. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 165-1, Kaune, pardavimo  

61. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 27-56, Kaune, pardavimo  

62. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba 

posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).   

 

 

1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-496 „Dėl Povilo Mačiulio atleidimo iš 

Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigų. 

Pranešėjas – V. Matijošaitis, savivaldybės meras. Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas 

pritarė ir siūlė įtraukti klausimą papildomu į rugsėjo 11 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

KALBĖJO: 

P. Mačiulis. Noriu trumpai pasisakyti. „ ... Po diskusijų su kolegomis įsitikinau, kad vien tik 

mano atsistatydinimo iš vicemero pareigų neužteks. Ir toliau liktų erdvės spekuliacijoms, kad 

dalyvauju prezidentinėje kampanijoje kaip „Vieningo Kauno“ atstovas. Todėl priėmiau sprendimą 

atsisakyti mandato miesto taryboje bei išstoti iš „Vieningo Kauno“ organizacijos. Tik tokiu atveju 

būsiu visiškai atviras bei nuoširdus ir nepaliksiu galimybių piktų liežuvių spekuliacijoms. 

Patikėkite, visi šie sprendimai man labai sunkūs. Esu vienas iš keturių pirmųjų šios visuomeninės 

organizacijos steigėjų, ilgametis direktorius, valdybos narys ir dvi kadencijas atstovas miesto 

taryboje. Už šiuos produktyvius ir rezultatyvius metus esu labai dėkingas „Vieningo Kauno“ 

komandai, o už pasitikėjimą skiriant į vicemerus - visai miesto tarybai. Tačiau labiausiai noriu 

padėkoti bendražygiui Visvaldui Matijošaičiui, kuris sudarė visas galimybes man užaugti, subręsti, 

tobulėti ir pasiekti labai daug. 

Tuo pačiu, noriu atsiprašyti visų čia esančių kolegų, jeigu per šias dvi kadencijas buvau padaręs kažką 

ne taip. Atsiprašau, jeigu kažką įžeidžiau, ar savo veiksmais elgiausi nepagarbiai. Taip, kartais 

politikoje taip pasitaiko ir tai nėra pateisinama. Taip pat atsiprašau kauniečių jeigu per šį laiką 

nepavyko išpildyti visų užsibrėžtų tikslų ar išpildyti duotų pažadų. Tačiau esu ramus dėl to, kad čia 

lieka kolegos, kurie turi pakankami meilės šiam miestui ir parako tęsti miesto istorijai reikšmingą 

proveržį. 

Ir pabaigai turiu prašymą. Suteikite galimybę jaunimui. Pasitikėkite jaunimu. Taip, kaip manimi 

pasitikėjo Visvaldas Matijošaitis, kai iškėlė mane, 24 metų studentą, į vicemerus. Tuo metu buvau 

jauniausias vicemeras Lietuvoje. Politika nacionaliniu ir savivaldos lygiu tampa vis mažiau populiari. 

Daugybė neigiamų pavyzdžių, tokie kaip pykčiai tarp partijų, susiskaldymas, korupciniai atvejai 

tiesiogiai atgraso jaunimą nuo dalyvavimo politikoje. Dar blogiau yra tai, kai jauni žmonės pabando 

dalyvauti rinkimuose ir juos laimi – tuomet susilaukia daug spaudimo, neigiamos reakcijos ir purvo 

drabstymo. Patikėkite, tai atlaikyti nėra lengva. Aš tai atlaikiau, tai mane užgrūdino. Tačiau aš jau 

savotiškai pasenau. Ir turi ateiti nauja karta, nauji žmonės, nauji veidai. Tik jauni žmonės gali keisti 

Kauną dar veržliau, su pergalingu optimizmu ir pagal savo pasaulio supratimą. Kitu atveju Lietuva 

uždus savo vidinėse sultyse. 

Kaunas iš kartos į kartą buvo išmintingas miestas. Miestas, kurio stiprybė ne kumštyje ir 

raumenyse. Miestas, kurio stiprybė yra intelektualūs ir atsakingi kauniečiai. Noriu pasakyti, kad tikiu 

Kauno miestu ir tikiu, kad visų bendrų pastangų dėka jis augs ir klestės. Ačiū už buvimą kartu ir 

bendrą darbą. Tegyvuoja Kaunas ir Lietuva. Ir tepadeda mums Dievas. ... “ 

A. Raižys. Aš noriu paklausti Povilo. Man, kaip ir daugeliui reikės pasirinkti už kurį 

pretendentą balsuoti per prezidento rinkimus. V. Ušackas, kaip ir konservatorių atstovas. O 

konservatoriai yra paskelbę, kad jų tikslas yra federacija. Koks jūsų požiūris? Ar jis už prancūzišką 

federaciją, kada mes prarasime valstybingumą? 

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-423). 
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2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-485 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Sprendimo projektas 

teikiamas dėl kelių priežasčių. Gautos specialiųjų dotacijų sumos, taip pat paskirstoma                                  

dalis dividendų – 1 mln. 269 tūkst. eurų. Iš viso teikiame siūlymą padidinti biudžeto pajamas                            

6 mln. 658,4 tūkst. eurų, atitinkamai padidinant ir asignavimų dalį. Klausimas svarstytas                                     

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-424 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-486 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo 

nekilnojamojo turto 2018 metų sąrašo patvirtinimo“. 

Pranešėjas – A. Laucius, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Sprendimo projektas 

teikiamas pasikeitus įstatymui, pagal kurį sąrašas yra tvirtinamas miesto Tarybos sprendimu. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Kaip sekasi administruoti apleistų pastatų savininkus? Ar laiku moka padidintus 

mokesčius? Jeigu ne, tai kokių priemonių imatės? 

A. Laucius. Taryba tvirtina tarifus, o administruoja Mokesčių inspekcija ir teikia mums  

informaciją. Jeigu piliečiai negali sumokėti mokesčių, tai perleidžia savo turtą. 

V. Matijošaitis. 2015 metais į Apleistų pastatų sąrašą buvo įtraukta 70 pastatų, vėliau jų buvo 

įrašyta 250, o šiandien yra 122. Matyt žmonės nusprendė mokėti mažiau turto mokesčio, pradėjo 

tvarkytis.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-425). 

 

 

4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-446 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 

metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. 

Pranešėja – J. Malcytė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas                              

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-426). 

 

 

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-489 „Dėl važiavimo vietinio reguliaraus 

susisiekimo autobusais lengvatos suteikimo“. 

Pranešėjas – P. Keras, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 
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NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-427). 

 

 

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-465 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kauno autobusai“. 

Pranešėjas – P. Keras, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose ir Privatizavimo komisijoje - pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-428). 

 

 

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-494 „Dėl popiežiaus Pranciškaus vizito 

savanorių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio 

nustatymo“. 

Pranešėjas – P. Keras, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. 429). 

 

 

8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-483 „Dėl V. Borisevičiaus gatvės 

geografinių charakteristikų pakeitimo“. 

Pranešėjas – N. Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas. 

Klausimas svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-430 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-437 „Dėl pavedimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimus dėl gyvenimo laikotarpio socialinės 

globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose pratęsimo“. 

Pranešėja – J. Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

  

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-431). 

 

 

10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-439 „Dėl atskirų kuro rūšių kainų, taikomų 

būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo“. 

Pranešėjas – R. Mačikėnas, Energetikos skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų.  
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Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-432 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-453 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Nemuno 

žemupio kultūros ir gamtos paveldo animavimas e-rinkodaros būdais“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų valdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas  komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-433).  

 

 

12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-495 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-7 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – T. Metelionis, Plėtros programų valdymo skyriaus vedėjas. Klausimas 

svarstytas komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-434 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-484 „Dėl pritarimo Bendradarbiavimo 

sutarties projektui“. 

Pranešėjas – A. Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su 

rengėjo pateiktu siūlymu, kad pakeisti pavadinimą ir 1 punktą tokiu tekstu: „Pritarti Kauno miesto 

savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

bendradarbiavimo sutarties projektui.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Žukauskas. Pernai Panemunės paplūdimyje griova buvo 30 cm gylio, šiais metais gylis 

2,5, o plotis – 2. Nuogas kabelis. Pavojus kyla ten žaidžiantiems vaikams. Kada ir kas tai sutvarkys? 

A. Pakalniškis. Ši prievolė priklauso tam, kas eksploatuoja paplūdimį. Į juos jau buvo 

kreiptasi raštu. Pasidomėsime, kodėl dar nesutvarkyta.   

 

R. Šnapštienė. Siūlau balsuoti dėl rengėjo pateiktos pataisos pavadinime ir 1 punkte. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti siūlymui.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-435). 
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14. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-440 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų 

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-436 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-447 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

sporto stipendijos mokėjimo nutraukimo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastatų.   

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-437). 

 

 

16. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-449 „Dėl Kauno krepšinio mokyklos 

„Žalgiris“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – M. Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

visuose pritarta su rengėjo siūlymu. Sprendimo projekto priede pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„24. Sporto taryba sudaroma iš septynių narių. Du narius į sporto tarybą deleguoja savininkas, vieną 

narį išrenka Sporto mokyklos trenerių susirinkimas, keturis narius siūlo Kauno miesto profesionalūs 

krepšinio klubai ir kitos šią sporto šaką plėtojančios organizacijos. Sporto tarybos nariu gali būti 

skiriamas ir ne Sporto mokyklos darbuotojas.“    

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti siūlymui.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-438). 

 

 

17. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-438 „Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos 

„Baltų ainiai“ nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                                   

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 39 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-439). 

 

 

18. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-450 „Dėl Kauno kultūros centro „Tautos 

namai“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“. 
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Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 komitetuose, 

pritarta be pastabų. Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisija pritarė pavadinimui 

Kauno kultūros centras.  

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

G. Budnikas. Ar jums neatrodo, kad šis sprendimas užgaus didžiosios dalies kauniečių 

dvasines vertybes? 

A. Vilčinskas. Nemanau. Aš galvoju, kad įstaigos veiklos turinys yra svarbiau, nei 

pavadinimas.  

A. Raižys. Aiškinamajame rašte rašoma, kad specialistai pakomentavo, jog reikia atsisakyti 

Tautos namų termino. Kauno kultūros centro pavadinimas būtų šiuolaikiškas ir modernus. Kas čia 

tokie antitautiniai specialistai, gal čia politikų įtaka? Gal galite išvardinti pavardes? 

A. Vilčinskas. Įstaiga nuo 2012 metų kasmet daro veiklos analizę ir apklausą 

bendruomenėje, bei darbuotojų tarpe, konsultuojasi su marketingo ir rinkodaros specialistais. Norint 

šiuolaikiškai pristatyti įstaigą, jos įvaizdis yra pavadinimas ir ženklas. Kolektyvų nariai ir 

bendruomenė „Tautos namų“ pavadinimą įvardijo kaip didžiausią spragą.  

J. Kupčinskienė. O ar „Tautos namų“ pavadinimas nėra dovana Vilniui, už dovaną Vyčiui.  

A. Vilčinskas. Negaliu atsakyti. Aš atsakysiu lingvistine prasme. Sieti viename pavadinime 

Kauno ir tautos yra juokingiau, nei daryti tokius mainus.  

V. Gudėnas. Aš šiek tiek kalbėjau ir komitete. Įdomiai rašoma Aiškinamajame rašte, kad 

jokių neigiamų pasekmių nebus. Įstaigos perregistravimas jau kainuoja, bet to atima daug laiko. Ar 

darbuotojai neturi ką veikti? Ar čia ne neigiamos pasekmės? 

A. Raižys. Mes žinome, kad Vilniaus meras – liberalas, neleido ant Tauro kalno pastatyti 

Tautos namų. Turbūt sutapimas, kad Kaune vicemeras liberalas naikina „Tautos namų“ pavadinimą.  

G. Budnikas. Kadangi aš dalyvauju Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo 

komisijoje, puikiai atsimenu kaip svarstėm šį klausimą. Vyko balsavimas. Balsavo – 6; „už“ - 3, 

„prieš“ - 3. Pirmininkės balsas buvo lemiamas. Aiškaus pranašumo nėra. Kas yra tauta, tai yra mūsų 

žemė, mūsų kalba, mūsų žmonės. Mes dabar atsisakome tokio relikto, kaip Tautos namai.  

S. Kairys. Ačiū už dėmesį ir įspūdingus palyginimus. Diskusijos dėl „Tautos namų“ 

pavadinimo vyksta seniai. Įstaiga darė analizes, žino poreikį, kaip ji veiks ateityje. Reikia ja pasitikėti 

ir leisti pakeisti pavadinimą, kuris atvers jiems didesnes galimybes. Tarybos nariui A. Raižiui siūlau 

apsilankyti kokiame nors kultūros renginyje ir tada apie kultūrą pakalbėsime plačiau.  

 

Dalyvauja 38 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl sprendimo priėmimo.  

Balsavo: už – 22, prieš – 10, susilaikė – 5. 

NUSPRĘSTA. Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-440). 

 

 

19. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-451 „Dėl Kauno miesto muziejaus buveinės 

pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“. 

Pranešėjas – A. Vilčinskas, Kultūros skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas komitetuose, 

pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-441). 
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20. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-435 „Dėl Kauno miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Kauno technologijos universiteto licėjui“. 

Pranešėjas – A. Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-442). 

 

 

21. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-434 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, 

perduoto Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai, nurašymo“. 

Pranešėjas – A. Jarušauskas, Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-443). 

 

 

22. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-470 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo T-389 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių 

komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose                   

2018–2019 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra 

dalininkė, 2018–2019 mokslo metais“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-444 paskelbtas 

Teisės aktų registre). 

 

 

23. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-490 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                          

3 komitetuose, 2 pritarta be pastabų. Švietimo ir kultūros komitetas pritarė ir rekomenduoja Kauno 

miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo 

,,Švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimas“ 2-ojo skyriaus ,,Pareiginės algos pastoviosios dalies 

didinimas“ 7.3 punkte vietoje skaičiaus ,,5“ įrašyti skaičių ,,10“. 

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

Balsuojama dėl Švietimo ir kultūros komiteto siūlymo. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Siūlymui pritarti.    

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-445 

paskelbtas Teisės aktų registre). 
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24. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-487 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos 

įstaigose nustatymo“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-446). 

 

 

25. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-488 „Dėl didžiausio leistino pareigybių 

(etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo 

didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui viešosiose bendrojo ugdymo mokyklose, kurių 

dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė“. 

Pranešėjas – V. Mažeika, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 34 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-447). 

 

 

26. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-478 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kauno miesto 

savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 32 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-448). 

 

 

27. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-452 „Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir 

S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 33 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-449). 

 

 

28. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-492 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl prašymo perduoti Kauno mieste esančius 

valstybinius miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Kauno miesto 

savivaldybei“ pakeitimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 4 

komitetuose, 3 pritarta be pastabų. Darnios plėtros ir investicijų komitetas išklausė. 
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KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

P. Jakštas. Ar visus perimate Kaune esančius miško paskirties sklypus? Ar ne per didelė 

našta miestui tvarkyti ir prižiūrėti 571 hektarą? Mieste ir kiti žali plotai tinkamai neprižiūrimi. 

D. Valiukas. Tai miesto teritorijoje esantys miškai. 

S. Lazauskas. Miesto miškai nebuvo perduoti valdyti patikėjimo teise Savivaldybei. Tam, 

kad galėtume tinkamai juos tvarkyti ir rengti projektus, būtina juos perimti. Miškai negali būti be 

šeimininko. Protokoliniu susitarimu dalies miško atsisakėme. Jie paskirstyti urėdijoms. Ąžuolynas,   

J. Basanavičiaus, Lampėdžių ir Pažaislio miškai yra svarbūs miestui, turime jais rūpintis. Manau, kad 

priimtas teisingas sprendimas.  

K. Mikėnas. Urėdijos ar Aplinkos apsaugos ministerija negali šitų miškų tvarkyti? Ar būtinai 

Kauno miestas tai turi daryti?  

S. Lazauskas. Dalis miesto miškų protokoliniu susitarimu buvo perduoti Kauno ir Dubravos 

miškų urėdijoms. Šiuo metu jie yra Valstybinių miškų urėdijos žinioje. Kalbame apie labai svarbius 

miestui miškus, tai yra miestiečių lankomos vietos. Miestui tai nekainuoja, už miškų tvarkymą pagal 

plotą yra skiriamos lėšos iš Aplinkos apsaugos ministerijos bendrųjų programų.  

E. Gudišauskienė. Miestas jau yra perėmęs kai kuriuos valstybinius miškus, tai Panemunės 

ir Lampėdžių. Savivaldybė tai padarė, kad galėtų pretenduoti į ES paramą ir juos tvarkyti. Aplinkos 

ministerijai nelabai aktualu koks jų stovis, nors jie yra miesto teritorijoje. Žvelgiant į rekreacinius ir 

biologinius dalykus, verta juos perimti.   

 

Dalyvauja 35 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-450). 

 

 

29. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-493 „Dėl nekilnojamojo turto                                

Birutės g. 29A, Kaune, perėmimo iš Kauno savivaldybės vaikų globos namų ir perdavimo Kauno 

miesto socialinių paslaugų centrui“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-451). 

 

 

30. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-441 „Dėl nekilnojamojo turto                                

Partizanų g. 5, Kaune, perėmimo iš Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-452).  

 

 

31. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-442 „Dėl nekilnojamojo turto Danų g. 15A, 

Kaune, perdavimo Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise“. 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-453). 

 

 

32. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-443 „Dėl nekilnojamojo turto Miško g. 3, 

Kaune, perėmimo iš Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ ir perdavimo Kauno sporto mokyklai 

„Startas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-454). 

  

 

33. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-444 „Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) 

naudoti nekilnojamojo daikto Kęstučio g. 45, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-455). 

 

 

34. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-466 „Dėl nekilnojamojo turto                                      

A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno 

miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai.   

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-456). 

 

 

35. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-467 „Dėl leidimo registruoti viešosios 

įstaigos „Kaunas 2022“ buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame 

pastate M. Daukšos g. 34, Kaune“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                       

komitetuose, visuose pritarta su pastaba projekto rengėjams patikslinus viešosios įstaigos „Kaunas 

2022“ buveinės adresą ir vietoj M. Daukšos g. 34 rašyti Laisvės al. 36.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Pritarti rengėjo siūlymui.  

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti su pakeitimu (sprendimas Nr. T-457). 
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36. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-448 „Dėl nekilnojamojo turto                        

Giedraičių g. 8, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-458). 

 

 

37. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-468 „Dėl nekilnojamojo turto                        

Vokiečių g. 164, Kaune, perėmimo ir perdavimo“. 

 Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-459). 

 

 

38. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-469 „Dėl nekilnojamojo turto                    

Demokratų g. 34, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo ir inžinerinių tinklų perdavimo 

patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jais Kauno plaukimo mokyklai“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.    

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-460). 

 

 

39. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-445 „Dėl nekilnojamojo turto                           

Pašilės g. 39A ir Pašilės g. 41, Kaune, perdavimo Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-461). 

 

 

40. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-479 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo 

turto panaudos sutarčių, sudarytų su viešąja įstaiga Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi, 

pakeitimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-462). 
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41. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-491 „Dėl butų pirkimo Asmenims ir 

šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-463). 

 

 

42. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-480 „Dėl pritarimo atlikti dujų įvedimo 

ir šildymo sistemos remonto darbus Anykščių g. 18, Kaune“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-464). 

 

 

43. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-481 „Dėl nekilnojamojo turto                     

Josvainių g. 2, Kaune, nuomos“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

KLAUSIMŲ PATEIKĖ: 

J. Kupčinskienė. Prašau patikslinkite, kuris projektas, koks registracijos numeris? 

D.Valiukas. Tai TR-481.   

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-465). 

 

 

44. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-460 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties 

pastato K. Donelaičio g. 79, Kaune, dalių pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-466). 

 

 

45. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-454 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Taikos pr. 39-42, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.   

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-467). 
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46. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-455 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto V. Putvinskio g. 7-17, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 36 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-468). 

 

 

47. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-456 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Kuršių g. 20-48, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas                 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-469). 

 

 

48. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-457 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Taikos pr. 63-23, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas   

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos narys. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-470). 

 

 

49. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-458 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Taikos pr. 85-62, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA. (bendru sutarimu) Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-471). 

 

 

50. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-459 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Partizanų g. 78-46, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų. 

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-472). 
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51. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. T-461 „Dėl Savivaldybės būsto                         

Taikos pr. 107-38, Kaune, pardavimo“. 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-473). 

 

 

 52. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-462 „Dėl Savivaldybės būsto                       

L. Ivinskio g. 112-2, Kaune, pardavimo“.  

 Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 3 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-474). 

 

 

 53. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-463 „Dėl Savivaldybės būsto                               

K. Baršausko g. 75-2, Kaune, pardavimo Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 35-42, Kaune, 

pardavimo“. 

 Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-475). 

 

 

54. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-464 „Dėl Savivaldybės būsto                          

Baltų pr. 165-30, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-476). 

 

 

55. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-471 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Studentų g. 14-40, Kaune, pardavimo“ 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-477). 
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56. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-472 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Pušyno g. 51-1, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-478). 

 

 

57. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-473 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Partizanų g. 36-85, Kaune, pardavimo“ 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas  

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-479). 

 

 

58. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-474 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Lietuvių g. 17-6, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-480). 

 

 

59. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-475 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto M. Daukšos g. 48-4, Kaune, pardavimo“ 

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-481). 

 

 

60. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-476 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Baltų pr. 165-1, Kaune, pardavimo“.  

Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-482). 

 

 

61. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Nr. TR-477 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

būsto Baltų pr. 27-56, Kaune, pardavimo“ 
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Pranešėjas – D. Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas. Klausimas svarstytas 

komitetuose, pritarta be pastabų.  

 

Dalyvauja 37 Tarybos nariai. 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Sprendimą priimti (sprendimas Nr. T-483). 

 

 

62. SVARSTYTA. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai. 

 P. Jakštas. Dar kartą kreipiuosi į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių.  

Prieš kelis mėnesių kreipiausi dėl informacijos stokos apie gatvių remontą. A. Šapokos gatvėje kilo 

gyventojų nepasitenkinimas, nes nebuvo pateikta informacija, kokie darbai bus atliekami 

rekonstruojant gatvę. Informaciją gyventojams prašau pateikti taip, kaip numatyta Reglamente. Joje 

turi būti nurodyti darbus vykdančių atsakingų asmenų telefonų numeriai. 

   

 

Posėdis baigėsi 10.30 val. 
 

 

Savivaldybės meras                                         Visvaldas Matijošaitis 

  

Tarybos sekretorė                     Sandra Gražulytė 

 

 

Protokolą rašė 

Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato specialistė 

Rima Grajauskienė 

 

 

 


